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 Dnr 2020-000272 08 

KF § 171 Svar på motion om samarbete mellan 
äldreomsorg, skola och barnomsorg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Den form av samarbete som 
motionären föreslår påbörjades redan under hösten 2019 mellan vissa av de båda 
nämndernas verksamheter. Att samarbetet ska tas i beaktande vid framtida planering av 
barnomsorg, skola och äldreomsorg vid eventuell om- och/eller nybyggnation finns 
reglerat i Tibro kommuns översiktsplan samt i Generella överenskommelser kopplade till 
lokalförsörjning 

Ärendet 

En motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg har inkommit från 
Ulf Lindström (SD). Motionären skriver att man vid många äldreboenden har provat att 
låta de boende få interagera med både barn och djur, vilket har visat sig ge mycket positiv 
effekt. Bland annat har den positiva stämningen höjts rejält, upplevda krämpor bland de 
äldre har minskat och deltagande i olika aktiviteter har ökat. Motionären skriver vidare att 
även barnen har stort utbyte av att träffa äldre generationer och föreslår därför följande: 

att möjligheterna för en samverkan mellan barnomsorg, skola och äldreomsorg på ett så 
effektivt sätt som möjligt ses över inom en mycket snar framtid för att stå redo när 
pandemin släppt sitt grepp, 

att detta arbete ska ta hänsyn till dagens förutsättningar men även finnas med vid framtida 
planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller nybyggnation blir 
aktuell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 § 214 att överlämna motionen till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Nämnderna svarade bland annat att den form av samarbete som motionären föreslår 
påbörjades redan under hösten 2019 mellan Bonargårdens äldreboende och 
Snickarvallens förskola. Tanken är att samarbetet kommer att utvecklas så snart det är 
möjligt efter Coronapandemin.  

Nämnderna upplever att samarbetet med mellan dem är gott, att det alltid har funnits 
öppna kanaler mellan dem och möjligheter till samarbeten så som motionären föreslår. 
Båda nämnderna framhåller dock att det är upp till varje rektor och boendechef att avgöra 
om och i vilken utsträckning ett sådant samarbete är möjligt att genomföra med hänsyn till 
bland annat läroplaner, vårdtagarnas sjukdomsbilder och övriga förutsättningar. 
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Vad gäller motionärens förslag om att detta arbete även ska finnas med vid framtida 
planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller nybyggnation blir 
aktuell svarade nämnderna att detta finns reglerat i Tibro kommuns översiktsplan samt i 
Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning. Både socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden föreslog därmed kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 § 74 att återremittera motionen till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning. Båda 
nämnderna svarar att det inte finns något ytterligare att tillföra i beredningen av ärendet 
och föreslår därför kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med 
samma motivering som tidigare.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinz Barath (SD) och Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-08  
Socialnämndens protokoll 2021-10-04 § 111 
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Yttrande gällande motionen om samarbete mellan 
förskola/skola och äldreboenden, 2021-09-13 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-25 § 55 
Socialnämndens protokoll 2021-03-22 § 40 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-23 § 33 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-01 
Motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg, 2020-10-09 

Beslut delges 

Motionären 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 


